
EIS6134 BI Hob

Következetesen ízletes eredmény 

Mondjon búcsút a találgatásnak: főzzön a SenseFry®
700 indukciós tűzhelyen! Sütésérzékelője a serpenyő
egész felületén fenntartja a megfelelő hőmérsékletet.
Nem kell többé találgatnia és módosítgatnia a
beállításokat. Otthon is könnyedén készíthet

Nincs több találgatás a Fry Sensor segítségével 

Bízza a munkát a Fry Sensor érzékelőre és élvezze
az egyenletesen átsült ételeket! Az érzékelő a
megfelelő hőmérsékleten tartja az edény felületét, így
nem kell azzal időt vesztegetnie, hogy a hőfokot
állítgatja. Ez a garancia arra, hogy a fogások minden

Hob2Hood® – színtiszta kényelem

A Hob2Hood® funkció vezeték nélküli kapcsolatot hoz
létre a főzőlap és a páraelszívó között. Csak kezdjen
el főzni, és az elszívó automatikusan beállítja saját
működését, hogy a tűzhelyen kiválasztott főzési
funkciónak megfelelő páramentesítést elvégezze. A

More Benefits :
Minden zóna egyedileg, könnyedén szabályozható.•

Az önméretező Infinite zónák igazodnak a rájuk helyezett edényhez.•

A PowerBoost funkció azonnali nagy hőfokemelkedést biztosít a főzőfelületen.•

Features :

Indukciós főzőzónák•
Kerámialap színe: fekete•
Csiszolt szélek•
Slide control: csúszkás érintővezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés)
funkcióval

•

Edényfelismerés•
Bal első zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Bal hátsó zóna: indukciós ,
2300/3200W/210mm

•

Középső zóna elöl: No ,•
Jobb első zóna: indukciós ,
1400/2500W/145mm

•

Jobb hátsó zóna: indukciós ,
1800/2800W/180mm

•

Középső zóna hátul: No ,•
Automatikus gyors felfűtés•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság:•
Hangjelzés - kikapcsolható•
Percszámláló•
EcoTimer™•
Időzítő funkció•
CleverHeat™ funkció•
Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EIS6134•
Főzőlap típusa : indukciós főzőlap•
Keret típusa : csiszolt•
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W) : 0.49•
Kezelőpanel típusa : Kite - elektronikus•
Vezérlés funkciók : 3 lépéses maradékhő kijelzés, hangjelzés,
automata felfűtés, Booster, gyerekzár, eltelt idő mérése, eco
timer, Elszívó vezérlés főzőlapról, billentyűzár (key-lock),
percszámláló, Pillanatmegállítás, SenseCook Fry sütés, hang ki,
időzítő

•

 Edénytartók : Nincs•
Nettó súly (kg) : 10.92•
Beépítési magasság (mm) : 44•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•
Értékesítési csatorna : Minden csatorna•

Product Description :



EIS6134 BI Hob


